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pREaMBUlE

Statutárnímu městu České Budějovice dlouhodobě chybí přibližně 2000 nájemních bytů různých kategorií, které by představovaly pro občany 
města alternativu k čistě tržnímu bydlení. Město České Budějovice se proto rozhodlo v souladu s dokumentem Koncepce bydlení statutárního 
města České Budějovice vypsat architektonickou Soutěž, která bude rozsahem záměru pravděpodobně největší veřejnou Soutěží na bytové domy 
v České republice.



CÍl SOUTĚžE

Předmětem Soutěže je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu městských 
bytových domů v nově vznikající lokalitě 4 Dvory, které budou poskytovat nájemní 
bydlení pro různé skupiny obyvatel, doplněné o komerční prostory. Předpokládá se, 
že vlastníkem a investorem bude statutární město České Budějovice a správou bude 
pověřena městská společnost Správa domů s.r.o.
Město jako veřejný zadavatel s vědomím velikosti a významu investice věří, že by-
tové domy budou pro ostatní stavebníky v krajském městě ukázkovým příkladem, že i 
při běžných stavebních nákladech lze docílit vysoké kvality z hlediska obytnosti 
prostředí, přístupu k environmentálním aspektům i z hlediska dispozic jednot-
livých bytů.

ŠIRŠÍ VZTaHY

Řešené území se nachází ve Čtyřech Dvorech, které jsou levobřežní částí statutárního 
města České Budějovice. Území je součástí nově vznikající lokality 4 Dvory, která 
vyrůstá na místě bývalých kasáren a vojenského cvičiště. Lokalita 4 Dvory sousedí 
s dvojicí největších českobudějovických sídlišť Máj a Vltava a díky charakteri-
stickému klínovitému tvaru se postupně rozevírá do krajiny Vrbenských rybníků, 
které patří do soustavy NATURA 2000. 
Lokalita je z velké části dosud nezastavěná, přičemž se jedná o jedny z posled-
ních významných pozemků města určených pro bytovou výstavbu. Vzhledem k dobré 
dopravní dostupnosti, obsluze MHD a blízkosti přírody se jedná o atraktivní lo-
kalitu, která má potenciál vytvořit nové levobřežní centrum. Po demolici většiny 
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kasárenských budov v roce 2013 byla městem realizována část základní technické 
vybavenosti (technická a dopravní infrastruktura) a následně v roce 2015 založen 
nový park 4 Dvory, který je výsledkem architektonické soutěže. Park získal řadu 
ocenění včetně German Design Award 2020. Aktuálně se ve spolupráci s původními 
autory počítá s jeho rozšířením. Součástí bude i lávka přes komunikaci propoju-
jící ulice Strakonická a M. Horákové. 
Z dalších investic v lokalitě lze jmenovat Hokejové centrum Pouzar, které vzniklo v roce 2012  
v sousedství Řešeného území při ulici E. Rošického, několik bytových domů při 
Husově ulici a plánované obchodní centrum Kaufland u kruhového objezdu ulice Huso-
va a Strakonická. V centrální části lokality byla plánována výstavba Koncertního 
a kongresového centra Antonína Dvořáka, tzv. Rejnoka architekta Jana Kaplického, 
územní studie však již s tímto záměrem nepočítá. V jižní části území je v územní 
studii vymezena plocha pro objekt občanské vybavenosti – víceúčelovou sportovní 
stavbu. Jediná ponechaná budova bývalých kasáren na nároží ulic E. Rošického, O. 
Nedbala a Husova dnes slouží Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj.

řEŠEnÉ ÚZEMÍ

Řešené území je vymezeno hranami stávajících obrubníků ulic E. Rošického, Poručí-
ka Vondráška, Generála Klapálka a Nadporučíka Křečana, které vymezují Urbanis-
tickou studií navržený Stavební blok A.1.1.a a na něj bezprostředně navazující 
veřejný prostor („řešené území“). Řešené území o celkové rozloze 14 460 m2 zahr-
nuje pozemek parc. č. 2099/232 a dále části pozemků parc. č. 2099/231, a parc. č. 
2212/24, vše v k.ú. České Budějovice 2, které jsou ve vlastnictví statutárního 
města České Budějovice. Řešené území rozdělí účastník Soutěže ve svém soutěžních 
návrhu na část, v níž navrhuje realizovat I. Etapu a na část, v níž navrhuje re-
alizovat II. Etapu, přičemž:
I. Etapa bude řešena v rámci projektové části Soutěže a bude obsahovat minimál-
ně 140 bytových jednotek, doplňkové komerční prostory a odpovídající kapacitu 
garážových stání, přičemž předpokládané investiční náklady jsou max. 500 mil. Kč 
bez DPH. Domy v rámci I. Etapy by měly být navrženy tak, aby umožnily postupnou 
realizaci, a to minimálně ve dvou ucelených stavebních celcích. V rámci této eta-
py se dále požaduje navrhnout i úpravu souvisejícího veřejného prostranství mezi 
navrženými objekty a také v uličním profilu mezi objekty a hranicí řešeného území.
Zadavatel má v úmyslu na základě výsledku Soutěže zadat v JŘBU Následnou zakázku, 
jejímž předmětem bude zpracování výkonových fází služeb FS 1 – FS 7 při vypra-
cování projektové dokumentace ve vztahu k I. Etapě v souladu se standardy služeb 
architekta.
II. Etapa bude řešena v rámci ideové části Soutěže a bude sloužit jako rezerva 
pro budoucí městskou výstavbu obdobného charakteru a náplně jako v části I. Cílem 
této části Soutěže je navržení prostorové regulace, která bude sloužit jako pod-
klad pro případnou budoucí výstavbu.
II. Etapa není předmětem Následné zakázky, která bude zadávána v JŘBU navazujícím 
na Soutěž. 
Členění řešeného území na I. a II. Etapu není pevně stanoveno, jelikož Zadava-
tel předpokládá, že bude vycházet z urbanistického řešení jednotlivých návrhů 
s ohledem na efektivní využití Řešeného území. Zadavatel předpokládá, že se 
soutěžící celkovou kapacitou hrubých podlažních ploch v součtu obou etap přiblíží 
HPP stanovené Urbanistickou studií.
Předmětem 1. fáze Soutěže je především urbanistické řešení celého Řešeného území 
a architektonické řešení I. Etapy v podrobnosti odpovídající měřítku 1:500. Před-
mětem 2. fáze Soutěže bude dopracování I. Etapy včetně detailního řešení typ-
ických bytů a konstrukčního řešení fasády. II. Etapa nebude v 2. fázi Soutěže 
dále podrobněji řešena.



HISTORIE

zdroj: Encyklopedie Českých Budějovic http://encyklopedie.c-budejovice.cz/
Čtyři Dvory (Vierhöf) byly založeny při levé straně Vltavy, naproti městu, podél 
dálkové silnice, která od Dlouhého mostu sledovala okraj říční nivy (Husova třída 
a ulice U Výstaviště) a severně od Čtyř Dvorů se dělila jednak směrem na Haklo-
vy Dvory a Vodňany, jednak na Remlovy Dvory, České Vrbné a Hlubokou nad Vltavou. 
Jméno získaly podle počtu hospodářských dvorů. 
Na konci 19. století začala nová etapa urbanistického vývoje Čtyř Dvorů založením 
pravoúhle řešené uliční sítě rodinné zástavby západně od Husovy třídy. Zástavba, 
vzniklá během 1. třetiny 20. století, nebyla zcela souvislá. Menší čtvrť rod-
inných domků vyrostla také mezi kasárnami a Remlovými Dvory. Rodinná zástavba 
pokračovala i v 60. letech a později, omezila se však na dobudování předválečné 
čtvrti, nové ulice u sádek a Stromovky. 
Těžiště rozvoje se od 60. let 20. století soustředilo na výstavbu velkých pan-
elových sídlišť Šumava, Vltava a Máj. Mezi bývalými Remlovými Dvory a Dlouhým 
mostem se postupně rozvinul areál Výstaviště. V roce 2011 žilo na území odpovída-
jícím Čtyřem Dvorům celkem 34 571 obyvatel.
Kasárny ve Čtyřech Dvorech vznikly jako poslední českobudějovické kasárny a 
to mezi Husovou třídou a ulicí Evžena Rošického, kde se již v 19. století roz-
kládalo vojenské cvičiště, 1888 rozšířené. Armáda kasárny definitivně opustila na 
konci 90. let 20. století.

ÚZEMnÍ plán

Řešené území se dle platného územního plánu města nachází ve funkční ploše „SKOL-3 
SMÍŠENÁ ÚZEMÍ S BYDLENÍM KOLEKTIVNÍHO CHARAKTERU V PŘÍMĚSTÍ“. Území se nenachází 
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v záplavovém území a není dotčeno ochranným pásmem městské památkové rezervace, 
komunikací, železnice, ani životního prostředí. Z hlediska ochrany přírody a kra-
jiny se zde nenacházejí žádné prvky ÚSES ani jiné chráněné krajinné prvky. 

URBanISTICKá STUDIE

V Řešeném území není jako územně plánovací podklad schválená územní studie. 
V současnosti probíhá schvalování nové Urbanistické studie, která je pro soutěžní 
návrh soutěžním podkladem. Tato studie vymezuje základní regulaci území. Pro 
Řešené území, které je tvořeno převážně Stavebním blokem a.1.1.a, určuje tuto 
regulaci, kterou Zadavatel doporučuje dodržet:

Stavební blok a.1.1.a

• typ bloku - stavební 

• funkční využití bloku  – převažující obytná funkce

• struktura zástavby – městského typu

Stavební čára
Stavební čára je hranice vymezující v rámci stavebního bloku nepřekročitelnou 
hranici trvalého zastavění budovami. 

• Blok a.1.1.a - Stavební čára otevřená
 - zástavba nesmí nikde ustupovat
 - nemusí být v celé své délce souvisle a úplně zastavěná

Výšková regulace
Výšková regulace je určena maximálním počtem nadzemních podlaží. Není předepsán 
aktivní parter, připouští se tedy umístit úroveň 1. nadzemního podlaží na stře-
chu podzemních staveb, zpravidla podzemního parkoviště, kdy úroveň podlahy 1. 
nadzemního podlaží může být nejvýše 1,5 m nad úrovní veřejného prostranství.
Výšková regulace je uvedena kódem 5+UP, kdy číslo uvádí počet plnohodnotných pod-
laží, UP znamená možnost ustupujícího podlaží.

• Ustupující podlaží
podlaží ustoupené od vnější obvodové stěny budovy orientované ke stavební  
čáře a jedné další obvodové stěny alespoň o 2 m

• Výška podlaží
Pro účely stanovení počtu podlaží v rámci regulativů se za 1 podlaží považu-
je podlaží s konstrukční výškou nepřesahující 3,3 m u bytových staveb a 4,5 m u 
občanských staveb. Pokud je konstrukční výška podlaží větší než 3.3 m resp. 4.5 m, 
považuje se takové podlaží za podlaží dvě. (Potažmo pokud výška podlaží přesahuje 
2 x 3,3 = 6,6 m, považuje se za podlaží 3 atd.) Toto se neuplatní pro parter, kde 
se připouští maximální konstrukční výška 6,0 m.

požadovaný veřejný průchod
Blokem A.1.1. je veden „požadovaný veřejný průchod“, hmota stavebního bloku musí 
být na úrovni terénu rozdělena veřejnou komunikací nebo pasáží. Poloha průchodu/
průjezdu není pevně definována a může být posunuta v rámci bloku. Doporučuje se 
navázat osu průchodu/ průjezdu na osu navazujících uličních prostranství.
Zastavěnost stavebního bloku
Určuje procento nezastavěných ploch (np) stavebního bloku a procento ploch vni-
trobloku (pv)

• np - stanovuje minimální nezastavěnou plochu stavebního bloku. Je stanovena 

1985 / zdroj: H-VIEW GIS Historické snímky ČB (Gefos a.s. 2000)



procentem z celkové plochy stavebního bloku. Nezastavěnou plochou se rozu-
mí plocha, která není zastavěnou plochou stavby dle § 2 odst. 7 stavebního 
zákona. 

• pv - stanovuje minimální plochu vnitrobloku. Je stanovena procentem z cel-
kové plochy stavebního bloku. Plochou vnitrobloku se pro účely ÚS rozumí 
plocha, která může být umístěna na podzemních podlažích staveb, jejichž kon-
strukce umožní využití plochy pro zeleň vnitrobloku. 

Uliční prostranství
Závazné jsou šířky uličních prostranství (vzdálenost mezi uličními čarami). 
Navržené uliční profily, rozvržení parkovacích stání a stromořadí jsou doporučené.

Zelené střechy
Pokud to tvar střechy navržených budov umožňuje, doporučuje se, aby byla střecha 
řešena jako zelená s přirozenou retencí pro dešťové vody.

nestavební blok s požadavkem na hospodaření s dešťovými vodami 
V nestavebních blocích se doporučuje, aby umožňovaly vsaky a retenci dešťových 
vod z přilehlých komunikací. 
Pokud to vsakovací poměry dovolí, doporučuje se využít nestavební bloky k hos-
podaření s dešťovými vodami i z okolních bloků stavebních, a to v rámci společně 
řešeného celku či širšího území. Stejně tak by mělo být postupováno v rámci 
uličních a veřejných prostranství, kdy ozeleněné plochy v rámci těchto prostran-
ství by měly být využity ke vsakování dešťových vod.
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STaVEBnÍ pROgRaM pRO I. ETapU

• Zadavatel v I. Etapě odhaduje počet bytových jednotek na 140-180, přičemž 140 
je požadované minimum. Horní hranice počtu bytových jednotek není pevně sta-
novena.  Pro návrhy bude klíčové nalezení optimálního poměru mezi maximálním 
využitím kapacity pozemku a vytvořením kvalitního obytného prostředí s při-
hlédnutím k předpokládaným investičním (max. 500 mil. Kč bez DPH) a rozumným 
provozním nákladům. 

• Byty budou určeny pro různé skupiny obyvatel (pro seniory, matky samoživitelky, 
osoby se zdravotním postižením, jako startovací a klasické rodinné bydlení) v 
souladu s dokumentem Koncepce bydlení statutárního města České Budějovice.

• Domy v rámci I. Etapy by měly být navrženy tak, aby umožnily postupnou reali-
zaci, a to minimálně ve dvou ucelených stavebních celcích.

• Předpokládá se, že v první fázi I. Etapy budou s ohledem na možné dotační ti-
tuly realizovány především sociální a dostupné byty o dispozici 1kk, 2kk, 3kk. 
Běžné nájemní byty pro rodiny o dispozici 2+1 a 3+1 budou realizovány v další 
fázi/fázích.

• Procentuální zastoupení jednotlivých dispozičních typů bytů a jejich orientač-
ní podlahové plochy:

• Celkem 8 bytů bude navrženo jako upravitelné (bezbariérové) podle vyhlášky Mi-
nisterstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadav-
cích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, přičemž polovina budou 1kk 
a polovina 2kk. Zadavatel preferuje jejich umístění do nejnižšího nadzemního 
podlaží. 

• Domy budou umožňovat pohodlný pohyb osob s omezenou schopností pohybu v souladu  
s vyhláškou 398/2009 Sb.

• Očekáván je běžný standard bytů, upřednostňovány jsou balkony namísto zapuště-
ných lodžií, případně předzahrádky na terénu. Konkrétní řešení a rozsah je na 
uvážení účastníků Soutěže.

• Každý byt bude mít vlastní sklepní kóji anebo sklad na patře.

• Společné prostory budou doplněny odpovídajícím zázemím – kolárna, kočárkárna, 
úklidová místnost, prostor pro kamerový systém, nabíjecí prostor pro elektric-
ké invalidní vozíky, komunitní prostor se zázemím pro venkovní aktivity, atd.  

• Vstupní podlaží bude na vhodných místech z hlediska urbanistického řešení doplněno  
o univerzální nájemní prostory v rozsahu přibližně 1-2% z celkové nadzemní hru-
bé podlažní plochy (HPP), které bude možné využít pro drobnou komerci, služby, 
či občanskou vybavenost (kadeřnictví, kosmetika, spolkové služby). Tomu bude 
odpovídat konstrukční řešení a světlá výška.

BARVA RGB TYP DISPOZICE OPTIMÁLNÍ PODLAHOVÁ PLOCHA % ZASTOUPENÍ

255, 250, 180 1kk 40 m2 20 %

255, 235, 195 2kk 50 m2 15 %

255, 235, 195 2+1 65 m2 30 %

255, 220, 200 3kk 65-80 m2 15 %

255, 220, 200 3+1 85 m2 20 %



STaVEBnÍ pROgRaM pRO II. ETapU

• II. Etapa bude sloužit jako rezerva pro budoucí městskou výstavbu, pro kterou 
zatím neexistuje žádný investiční záměr.

• Stavební program pro II. Etapu není pevně stanoven, ale Zadavatel předpokládá, 
že bude obdobného charakteru, rozsahu a náplně jako v I. Etapě.

• Prostorová regulace by měla být navržena tak, aby obě Etapy v rámci bloku tvo-
řily jeden kompaktní celek.

• Očekávaným výstupem II. Etapy je hmotové a schematické dispoziční řešení (v po-
drobnosti předpokládaných pozic vertikálních komunikačních jader, vstupů a ře-
šení parkování). Řešení fasád, či dispozic bytů není požadováno.

DOpRaVa

• V lokalitě 4 Dvory existuje platné územní rozhodnutí na stavbu základní tech-
nické vybavenosti, na jehož základě byla realizována část dopravní a technické 
infrastruktury. Urbanistická studie na tento projekt navazuje.

• Zadavatel předpokládá, že kromě nového řešení obrubníkové hrany a případného 
zrušení zaslepených odboček z ulic Poručíka Vondráška a Nadporučíka Křečana 
nebude do vozovek existujících ulic zasahováno.

• Ulice Poručíka Vondráška, Generála Klapálka a Nadporučíka Křečana jsou řešeny 
jako Zóna 30. Urbanistická studie předpokládá stejné řešení i u ostatních na-
vrhovaných ulic v rámci lokality 4 Dvory.

• Odstavná stání v požadovaném počtu musí být umístěna v rámci Řešeného území, 
a to ve formě krytých stání (např. podzemní / polozapuštěné podlaží). Pro ná-
vštěvnická stání může být využito kapacity parkovacích stání v uličním pro-
stranství.

• Požadovaný počet parkovacích stání bude vypočten dle ČSN 73 6110, přičemž pro 
každý byt bude vyhrazeno minimálně 1 parkovací stání. Pro účely Soutěže bude 
použit koeficient automobilizace ka – 1,25 a koeficient dostupnosti kp – 1.     

• Vjezd/vjezdy do objektů se doporučuje navrhnout z ulic Poručíka Vondráška, Ge-
nerála Klapálka, nebo Nadporučíka Křečana. Vjezd/vjezdy do objektů mohou být 
společné pro Etapu I. i II.

• V rámci objektů budou navrženy dobře přístupné a dostatečné kapacitní prostory 
pro umístění kol. 

InFRaSTRUKTURa, TECHnOlOgIE a KOnSTRUKCE

• Řešené území je napojeno na veškerou veřejnou technickou infrastrukturu – tep-
lovod, vodovod, kanalizaci, plynovod, elektro, optika. 

• Vytápění objektů se předpokládá napojením na centrální zásobování teplem – tep-
lovod.

• Konstrukční, technické, materiálové a energetické řešení by mělo být racionální 
a reflektující požadavek na nízké provozní náklady a snadnou údržbu.

• Domy by měly být navrženy tak, aby zohledňovaly měnící se klimatické podmínky, 
a aby jejich koncepce v dalších projekčních fázích umožňovala dosažení pasiv-

BYTOVÝ DŮM 4 DVORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ního standardu. Dále lze uvažovat taková řešení, jako jsou vegetační střechy, 
systémy hospodaření s dešťovými a šedými vodami apod. 

VEřEJnÝ pROSTOR a VEgETaCE

• Zvláštní důraz by měl být kladen na vhodné řešení bytů v nejnižším podlaží 
ve vztahu k veřejnému prostoru a na optimální členění venkovních prostranství 
na veřejný/poloveřejný/soukromý, a to především s ohledem na budoucí správu 
a péči.

• Návrh veřejného prostoru by měl vhodným způsobem řešit modrozelenou infrastruk-
turu.
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Koncepce a urbanismus
V řešené lokalitě je umístěno celkem 6 budov. 5 z nich vymezuje uliční čáru a 
zvenku vytváří určitou pravoúhlost a pravidelnost vůči okolním ulicím, zatímco do 
vnitrobloku jsou tvary budov dynamičtější a vytváří vnitřní krajinu s poslední
6. budovou. Vůči sobě jsou jednotlivé hmoty orientovány uvolněně s důrazem na 
vizuální komunikaci a průhledy mezi budovami. Prostory jsou dynamické a tečou 
mezi domy. Cílem bylo vytvořit příjemné prostředí vnitrobloku. Orientace, pozice 
a tvar budov vytváří otevřenou vzdušnost a umožňují proslunění venkovního pros-
toru i bytů. Poslední podlaží je ustoupené vždy ze dvou stran v duchu regulace 
lokality. U objektů sousedících s přilehlými ulicemi je ustoupené podlaží vždy 
ze strany ulice. Ustoupená podlaží jsou využita jako střešní pobytové zahrady.

Krajina mezi budovami
Krajina mezi budovami je volně prostupná, mírně zvlněná, výsadbou stromů vytváří 
pobytový park s cestičkami a pobytovými místy. Je zde také dostatek prostoru pro 
soukromé předzahrádky bytů. Prostor mezi budovami je rozdělen na východní – spíše 
více komunikační a udržovanější a na západní – klidnější a více přírodní. Směrem 
od ulice se terén pozvolna zvyšuje, vzhledem ke zvýšenému podzemnímu parkovišti. 
Toto zvýšení je však plynulé a pozvolné, není bariérou.

Byty
Dispozice a tvarové řešení bytů vychází z urbanismu a z tvarů jednotlivých budov. 
Záměrem nebylo nucené ortogonálních řešení, nýbrž přizpůsobení se celku. Snahou 
bylo vytvořit kvalitní prostorové vazby a pokud možno eliminovat klasické, čistě 
funkční, chodby. Byty jsou tak uvolněné, mnohdy nepravidelné, vynikající pros-
torovou pobytovou kvalitou s plynoucím prostorem. U většiny bytů navrhujeme také 
venkovní pobytový prostor – lodžii, případně v přízemí předzahrádky ve vnitrob-
loku. Lodžie byla zvolena záměrně, jakožto intimní řešení venkovního soukromého 
prostoru, chráněné jak vizuálně, tak proti nepřízni počasí. Každý byt má vlastní 
kóji umístěnou v suterénu v blízkosti vertikální komunikace.

parter
Úroveň 1. nadzemního podlaží je o 1,5m vyvýšena nad úroveň okolních ulic. Díky 
tomuto vyvýšení navrhujeme byty i v tomto podlaží s orientací do ulice, směrem 
do vnitrobloku pak mají byty soukromé předzahrádky, které navazují na vyvýšený 
vnitroblok. V menší části je parter přímo na úrovni ulice. V těchto místech jsou 
pak umístěny jednak převýšené vchody do bytových domů a dále pak drobná občanská 
vybavenost jako jsou ateliery, obchody, kadeřnictví atd.
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anotace
Návrh rozděluje vymezený blok na čtyři samostatné části, které vytváří do sebe
částečně uzavřené objekty s vlastními dvory ... Čtyři domy - čtyři dvory - jeden 
blok.
Navržené schéma se nám ukázalo jako vyvážená odpověď na kritéria, která jsme 
si pro městské nájemní bydlení vytkli. Klademe důraz na vytvoření neanonymního, 
sousedského prostředí, správné nalezení vztahů (polo)veřejných a (polo)soukromých 
ploch, dobrou prostupnost územím a jeho integraci do okolí, práci s měřítkem a 
podlažností, civilní a hospodárné pojetí samotných budov (architektury), chytrý 
způsob etapizace výstavby a s tím související snahu o vytvoření kvalitního pros-
tředí k bydlení, které dokáže místo poskytnout již od úvodní fáze výstavby.
Všechny objekty jsou na sobě nezávislé, ale zároveň jsou navrženy tak, aby na sebe
reagovaly a vhodně se doplňovaly. Navrhujeme celý blok, jehož jednotlivé části 
však musí dobře fungovat i sami o sobě. Navržené domy jsou i proto spíše kompak-
tní, do sebe uzavřené hmoty, z nichž každá samostatně dokáží poskytnout příjemné 
vnitřní prostředí sdíleného dvorku. Navržený hmotový princip také umožňuje stavět 
domy blízko sebe a přispívá tak k vytvoření intenzivního městského prostředí.

Urbanistické a architektonické řešení
Navržené území lze projít v obou křížných směrech, které blok propojují s okolní
plánovanou výstavbou, stávajícím sídlištěm, zastávkou autobusu a konečně důležitým
městským parkem. Téma prostupnosti města pokládáme za jednu ze základních hodnot
dobrého urbanismu, jelikož přispívá k vytváření přirozených společenských vazeb 
a neseparuje jednotlivé skupiny obyvatel.
Parcela určená pro bytové domy se nachází částečně na zelené louce. Okolí se 
jednou nepochybně dostaví a změní svůj ráz, horizont této proměny však není znám 
a pokládáme proto za důležité brát tento aspekt v potaz. Zabývali jsme se proto 
otázkou, jak docílit toho, aby návrh poskytoval kvalitní venkovní prostředí již 
od úvodní zamýšlené fáze. Navržené domy jsou proto spíše kompaktní, do sebe uza-
vřené hmoty, z nichž každá samostatně dokáží poskytnout příjemné vnitřní pros-
tředí sdíleného dvorku bez ohledu na stav okolí.
Pojetí architektury reflektuje požadovaný standard výstavby a snaží se být eko-
nomicky adekvátní, avšak bez rezignace na detail. Návrh pracuje převážně s kla-
sickými a dostupnými materiály, uplatňuje omítku s různou strukturou, proškrabávaný 
sokl a dřevěné latě. Jediný nákladnější motiv představuje hlavní římsa a ostatní 
drobné římsy patrové. Celá výstavba je záměrně pojata výrazově stejně, pouze s 
drobnými nuancemi jako například různé použití dřeva na pavlači a nástavbách či 
valéry odstínů na omítkách jednotlivých domů.
Směrem ven jsou domy výrazově pevnější (...vysoký sokl, omítka) a hmotově ak-
centují jednotlivá nároží, uvnitř se pak stávají živějšími, s akcentem dřeva a 
větším množstvím balkónů či přítomností pavlače.

Míra soukromí
V návrhu je kladen důraz na pestrou škálu soukromí, jeho přesného vymezení a 
nastavení. Vnitřní prostředí bloku tvoří ulice - poloveřejné prostory, které 
jsou přístupné každému, zároveň ale mohou být místními obyvateli přirozeně „kon-
trolovány“. Centrální prostor, který vzniká v jádru celého území, nabízí ne-
formální mlatovou plochu bez bližší definice – plochu svobodnou, inkluzivní, 
umožňující setkávání všech bez rozdílu. Zvýšené přízemí objektů (+ 1,5m opro-
ti ulici) umožňuje jednak umisťovat byty do přízemí a zároveň vytváří důležitý 
přirozený filtr mezi prostředím ulic a polosoukromých dvorků. Ty jsou přístupné
již pouze obyvatelům konkrétních domů, důležitý vizuální kontakt a možnost ko-
munikace mezi oběma prostory ale zůstává zachován. Dvorky dále obsahují soukromé 
prostory předzahrádek bytů umístěných v nejnižším podlaží.
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Středověký urbanismus znal široké spektrum prostorů na škále veřejný – intimní, 
v průběhu staletí tato prostorová bohatost však postupně ubývala až došla prak-
ticky jen ke dvěma protikladům: prostoru veřejnému a prostoru soukromému. Exis-
tence pestrého spektra prostor na této škále je místotvorná a umožňuje existen-
ci skutečně používaných veřejných prostranství, nikoliv jen vzdáleností, jež je 
třeba překonat. Navrhujeme tedy blok s vnitřním světem, jenž je dále členěn do 4 
menších bloků, které mají svůj vlastní vnitroblok a komunitní prostory, všechny 
4 okrsky mají dohromady jedno společné vnitřní náměstíčko-plácek. V přízemí jsou 
předzahrádky přiléhajících bytů. Vzniká tak bohatá škála: čistě veřejné ulice, 
nepřímé průchody skrz navržený blok, vnitřní plácek, vnitřní dvorky jednotlivých
menších bloků, soukromé předzahrádky, komunitní místnosti, samotné domy. Každý z 
těchto prvků je na škále veřejný-intimní posazen jinde a proto vzniká komplexní 
část města v rámci nově vznikající čtvrti.

Navrhovaný blok je rozdělen do čtyř menších bloků-okrsků. Blok je ve dvou 
směrech průchozí. Zástavba drží koherentní blokovou zástavbu, uvnitř však vytváří 
složitější vlastní svět. Čtyři navržené okrsky mají mezi sebou společný plácek, 
jakési těžiště navrženého bloku.
Okrsky mají vlastní ohraničené vnitrobloky, v každém je strom a komunitní místnost 
sloužící obyvatelům přiléhajících domů. Její využití je široké – od sousedských 
či rodinných slavností, přes cvičení jógy po například naučné přednášky. V každém 
okrsku je vysazen velký strom.
Budovy v rámci bloku jsou umístěny tak, aby v principu nebyl možný přímý průhled 
skrz blok, což jednak dává možnost vyniknout určitým kompozičním akcentům a jed-
nak dodá prvek tajemství a neukončeného pokračujícího prostoru. Jde o princip 
často používaný například Camillo Sittem (Přívoz či Mariánské Hory v Ostravě).

Vnější fasády bloku jsou navrženy v režné cihle, vnitřní fasády naopak v jemnější 
omítce. Toto řešení podporuje koherenci bloku, z vnějšku jej sceluje a pocitově 
vytváří ochrannou slupku pro vnitřní život bloku.

Jednotlivé hmoty jsou umístěny tak, aby je vždy bylo z alespoň jedné delší fasády 
možno oslunit a aby v tomto směru byl dostatečný odstup od nejbližšího stínícího 
objektu.

Nároží přiléhající k městskému parku v místě kde končí jeho hlavní osa je mírně
ustoupeno, což dává vzniknout drobnému předprostoru, nárožnímu plácku, jenž vst-
up do parku uvozuje a může s ním spolupůsobit. V rámci 2. Etapy zde bude vhodné 
umístit prostor komerční vybavenosti.

Hmotově se domy výrazně projevují při ulici E. Rošického, směrem k parku, podél 
ulic Poručíka Vondráška a Nadporučíka Křečana, zástavba výškově klesá a půdorysně 
se mírně rozvolňuje. Objem domů je dán výškovou regulací 5. NP + ustupující 6. 
NP. Směrem k parku se výška snižuje až na 3. NP + UP.
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anotace
Společný malebný dvůr uprostřed bloku je obklopen čtyřmi bytovými domy, které vyt-
váří jeho městskou intimitu. Celý vnitroblok je pak navržen pod korunami stromů, 
které propouští letní paprsky na světlý mlatový povrch. Dvě travnaté plochy s 
výběrem vhodných trvalek mění vzhled podle ročního období a výrazně pomáhají vsa-
kování dešťových vod, které mohou zaplavit jejich navrženou terénní prohlubeň. 
Vše dokreslují detaily v okolí, kavárna na pravo, schodišťový amfiteáter, komunit-
ní místnosti nebo hravé lávky přes zelený vsakovací záhon.
Atmosféra bezpečí, rodinné pohody, sousedství, klidu, malebnosti je tolik nez-
bytná pro danou lokalitu, která je v současné době stále prázdná a bude pár let 
trvat, než se scelí. I to je jeden z důvodů, proč by pilotní projekt měl přinést
vysokou kvalitu života mezi budovami. Pro návrh je to vyváženost hmot, tak aby 
umožňovaly dostatečné proslunění, ale neutíkaly do příliš velkých neintimních 
prostor. Jsou to předzahrádky a bydlení v parteru, kde sousedské vazby upevňují
komunitní prostory poblíž dětského hřiště a místní kavárna při vstupu do bloku z 
východní strany. Další menší komerční prostory u skate parku a poblíž zastávky 
MHD doplňují parter z ulice.
Nedílnou součástí je i navržená různorodost a flexibilita bytů nabízející požado-
vanou škálu velikostí. Dobrým příkladem je typický byt 2+1, kdy většina těchto 
bytů lze snadno změnit a získat typ 3+kk. Většina bytů je také řešena v duchu 
nebariérových, kdy je lze upravit v bezbariérové byty. Jiné typy do ulice lze 
využívat časem více komerčně. Vyváženost všech těchto částí může přinést opravdu 
kvalitní městské bydlení, které je ovšem více komunitní a sousedské. Celou situa-
ci dokreslují stromy uprostřed bloku, které podtrhují intimní atmosféru městského 
ekonomického, ale kvalitního bydlení v Českých Budějovicích.

Širší vztahy a urbanismus bloku
Návrh reaguje na urbanistickou situaci okolí, která je spíše předměstí města. V 
okolí se nachází sídlištní a individuální zástavba. Navržený blok 4 Dvory plně
respektujeme navrženou blokovou regulaci a potvrzujeme její důležitost při vyt-
voření kvalitního obytného prostředí s potřebnou hierarchií veřejných a soukromých 
prostor. Přiměřená nabídka služeb společně s kvalitním obytným prostředím vni-
trobloku a kvalitou jednotlivých bytů je základní premisou návrhu. Navržená 
bloková struktura respektuje regulaci otevřené uliční čáry. Perimetr bloku je 
tvořen čtyřmi bytovými domy, umístěných do jeho rohů. Na základě regulace návrh 
umožňuje pěší prostupnost ve východně - západním směru. Z východního směru je 
jižním průčelí bloku B umístěna komunitní kavárna, která navazuje na průchozí osu 
kolem dětského hřiště a dále pokračuje průchodem pod domem II. etapy.

architektura a typologie domů
Domy A a B obsahují celkový počet 149 bytů. Skladba bytů odpovídá požado-
vaným poměrům. Oslunění a osvětlení je docíleno vhodným umístěním domů a ori-
entací fasád. Parkování je řešeno v podzemních podlažích a na povrchu v přile-
hlých ulicích. Partery domů jsou vyvýšeny oproti úrovni chodníku a v případě 
bytů doplněny o předzahrádky. Komerční prostory mají přímou návaznost na uli-
ci. Ekonomičnost návrhu je zajištěna efektivním využitím pozemku a jeho vhodnou 
etapizací. Etapizaci lze uvažovat i jinak, přičemž za vhodnější považujeme umís-
tit první etapu směrem do parku.



odměna - Znamení čtyř – architekti

Kristýna Vyslychová



odměna - Znamení čtyř – architekti

Kristýna Vyslychová



odměna - Znamení čtyř – architekti

Kristýna Vyslychová



odměna - Znamení čtyř – architekti

Kristýna Vyslychová



odměna - Znamení čtyř – architekti

Kristýna Vyslychová

anotace
Návrh bytového domu je založen na několika pilířích v různých měřítkách - defi-
nování urbanistické struktury v prostranství městské periferie ve vazbě na kra-
jinu, samotná architektonická kvalita návrhu spočívající v co největší jed-
noduchosti, eleganci, čistotě a systémovosti až po detail provedení dispozičních 
řešeních, která odráží aktuální potřeby, jež jsou pro bydlení kladeny. Z těchto 
základních pilířů je tak návrh bytového domu odpovědí jak stavět bytové domy s 
mnohými soudobými aspekty a požadavky, které jsou v zájemné komplexnosti a util-
itě jednoduše, ekonomicky, ale zároveň se zachováním potřebné architektonické 
kvality a kvality prostředí.

Urbanistické a architektonické řešení
Bytový blok je celkem rozdělen do pěti samostatných hmot tak, jaká je otevřenost 
či uzavřenost s jednotlivou stranu bloku a tím tak přirozeně reaguje na své 
okolí. Hmoty směrem do ulic drží co nejvíce uliční čáru vždy s jedním průchodem 
na každé straně. Směrem do krajiny se hmota otvírá pro podpoření vizuálního kon-
taktu s krajinou v rámci vnitrobloku, ale také jednotlivých bytů. Pozice jednot-
livých prostupů jsou umístěny tak, že navazují na přirozený pohyb chodců, definují 
nároží a nejsou v přesných osových liniích pro vyzdvihnutí charakteru bloku jako 
poloveřejného prostoru. Návrh hmoty pracuje s jednoduchými proporcemi hmot, které 
mají pouze ustoupená podlaží směrem z ulice a do parku. Do krajiny jsou tak v 
jednotném směru navrhnuty ustoupená podlaží s terasami ve všech bytových objek-
tech pro maximalizaci výhledu a kontaktem s krajinou. Tyto výsledné proporce jsou 
také výhodné z hlediska efektivity konstrukčního systému, parkovacího systému a 
potřebnou hloubku traktu pro efektivní využití ploch pro bytové jednotky.
Blok je umístěn na společném vyvýšeném soklu s polohou prvního nadzemního podlaží 
jednoho metru od úrovně ulice. Toto výškové uspořádání tak zajišťuje přirozené 
odlišení veřejného a poloveřejného prostoru obytného souboru. V západo-východním 
směru blok reaguje na mírnou svažitost terénu a část bloku (objekty B,C) je pok-
leslá o půl patra níže pro vyrovnání výškového rozdílu.
Vnitroblok je primárně poloveřejným prostorem se zelení a hřištěm, kde se hier-
archizace prostor dále dělí na polosoukromé předprostory společného zázemí a na 
soukromé předzahrádky jednotlivých bytových jednotek. Tyto předzahrádky tvoří 
sekundární rozhraní prostoru plotem.
Komerční prostory jsou vhodně umístěné v nárožích objektů A a B a mají přímý bez-
bariérový vstup z ulice. Komerce v objektu B má navíc boční vstup z vnitrobloku. 
Díky využití konstrukčních zlomů v suterénu mají všechny komerční prostory zvýše-
nou světlou výšku na 3,7m a 3,1m.
Do výstavby 1. etapy jsou určeny celkem 3 hmoty - objekt A,B,C. Toto členění 
zaručuje vytyčení uliční čáry a oddělení vnitrobloku od zbytku okolí. Garáže jsou 
zahrnuty do první fáze výstavby 1. etapy, na které budou postupně zhotovovány 
jednotlivé bytové objekty. Každý bytový objekt lze realizovat zcela samostatně, 
jelikož bytové objekty na sebe nemají žádnou konstrukční vazbu. Výhodou tohoto 
řešení realizace je samostatnost jednotlivých staveb a garáží, které můžou od 
určitého bodu samostatně fungovat. Dle požadavku pořadí výstavby bytových domů 
je pro první fázi určen objekt B, který je zaměřen na bytové jednotky s menšími 
výměrami a se sloučenými kuchyněmi. V tomto objektu se nachází celkem 74% by-
tových jednotek o velikosti 1kk, 2kk, 3kk. Dispozice s oddělenými kuchyněmi jsou 
pouze v žádaných polohách nárožích a ustoupených podlažích. Objekt A obsahuje 
mix veškerých typologií od 1kk po 3+1. Objekt C je díky své poloze (odkloněn od 
hlavní ulice, nejbližší kontakt s parkem) zaměřen na bytové jednotky rodinného 
bydlení 2+1 a 3+1.
Použití francouzských oken v návrhů je důležitým uživatelským standardem, který 

by neměl být přehlížen ani v rámci nájemního bydlení. Návrh je principiálně 
navržen velmi úsporně tak, aby ušetřené prostředky z efektivního návrhu mohly 
být využity například pro okenní výplně. V rámci optimalizace návrhu byly také 
ověřeny ekonomické možnosti obytných kuchyní. Návrh pracuje převážně u bytových 
jednotek 2+1 se dvěma typologiemi a to s menší kuchyní bez stolování a obytné 
kuchyně se stolováním. Kombinace těchto dvou typologií byla prověřena jako ne-
jvíce ekonomická s přihlédnutím také k cílové skupině obyvatel. 
Typologií bytových domů je chodbové uspořádání komunikací. Toto řešení se jeví 
nejefektivnější z hlediska požadovaného standardu a velikostí bytových jednotek. 
Pro uživatelský komfort a příjemnost komunikací jsou chodby na svých koncích 
zvětšeny a je zde podlahový otvor, který vertikálně ústí do střešního světlíku a 
do prostoru tak dopadá přirozené světlo a zároveň se opticky i provozně komunik-
ace vertikálně propojí. Vzniká tak až vnitřní pavlačový charakter bytových domů. 
Vnitřní komunikace jsou laděny do příjemného béžového tónu. Schodiště jsou vo-
leny přímé pouze s jednou mezipodestou, která půdorysně zabírají nejméně plochy a 
schodiště tak vtáhnou pohyb obyvatel přímo do prostoru chodeb, které pak nejsou 
pouze liniovým prostorem, ale také (spolu se světlíky) vertikálním propojeným 
prostorem. 
Každý dům obsahuje v 1 NP komunitní prostory, které se dají multifunkčně využí-
vat díky vlastnímu zázemí, které tvoří kuchyňka, WC a sklad. Prostory mohou být 
využity jako klubovna, promítací místnosti, dětské koutky, prádelna apod. Zkrátka 
vše, co budoucí obyvatelé budou potřebovat. Společné prostory mají také přičleně-
nou vlastní venkovní plochu, která lze přizpůsobit dle budoucího programu těch-
to prostor. Mezi nezbytné vybavení bytových domů také patří prostory kolárny, 
kočárkárny, úklidové místnosti, místnosti pro nabíjení invalidních vozíků, míst-
nosti pro kamerový systém, místnosti pro slaboproud a požární techniku, které 
jsou zahrnuty do rezervních místností TZB.
Bytové jednotky a jejich velikosti jsou umisťovány podle výhodnosti jednotlivých 
pozic v rámci jednotlivých objektů. Malé byty jsou orientovány primárně do ulice 
nebo v rámci prvního podlaží, větší byty jsou umístěny v nárožích a ve vyšších us-
toupených podlažích. Veškeré byty od druhého podlaží mají vlastní balkóny, v ne-
jvyšších patrech pak střešní terasy a v přízemí soukromé předzahrádky. Typologie 
bytových jednotek jsou klasické halové či chodbové. Obývací pokoje jsou primárně 
umísťovány v nárožích. Typickým prvkem dispozic je přidání dveřního otvoru mezi 
místnostmi, typicky mezi obývací pokoj a ložnici tak, aby uživatel mohl vnímat 
celý prostor bytu, kde se tyto posouvací dveře mohou nechat otevřené v provozu 
běžného dne a uživatel tak nebude limitován pouze na jednotlivé místnosti, byt se 
tak stává více variabilní a otevřený. Návrh bytových jednotek je také zaměřen na
praktické věci jako je dostatek úložných prostor, skříň (případně minimálně pros-
tor pro věšák) v zádveří bytu pro svrchní oděv, praktické dělení bytů na čistou 
a nečistou zónu, v každé bytové jednotce je určené místo pro pračku, ve větších 
dispozicích od 3kk pro rodiny jsou navrhovány zásadně vany apod.
Bezbariérové byty jsou umístěny v objektech A a B převážně v 1 NP, ale jsou na 
výběr také dva invalidní byty v objektu B ve 2 NP pro možnost výběru uživatele 
dle preferencí. V bytech je vyčleněn prostor pro vozík v zádveří.
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Urbanistické řešení
Navenek se tváří, jako by odměřeně pozoroval dění v ulicích, ve svém nitru se však 
otevírá všem obyvatelům a dopřává jim ochranu, soukromí i společenské zázemí. 
Ačkoli jako městský blok vykazuje pevné ohraničení a dodržuje hierarchii ulic, 
schovává neobyčejně útulný vnitroblok.
Hmota, proříznutá pěší zónou na dvě Etapy, směrem od parku 4Dvory graduje, 
vyrůstá až do maximální možné výšky. Stejně tak se mění i složení bytů: nejmenší 
byty přístupné z pavlače situujeme en face k hlavní cestě, po bocích je následu-
jí schodišťové byty různých velikostí a nejodlehlejší stranu zabírají luxusnější 
townhousy. Průchod mezi oběma částmi lemují terasové domy.
Česká republika je zahlcená šablonizovanými bytovými domy, do kterých je vměstnáno 
přespříliš bytových jednotek. Ale ani ve včelím úle nemají všechny buňky plástve 
stejný obsah. Takto rozsáhlý bytový dům si žádá nemalé množství pronajímatelných 
a kolektivních sfér, my je nezanedbáváme. Restaurace, kavárny, lékařské ordinace 
a rozličné obchody přístupné z parteru střídají vchody jednotlivých domů. Taktéž 
v přízemí leží například prádelny, kočárkárny a společenské místnosti.
Každému obydlí jsme přiřadili venkovní prostor, jedná se buď o balkón, terasu, 
nebo pavlač, v přízemí pak o předzahrádku. U terasových domů jsou zahrádky do-
plněny o dřevěné domky. Právě tyto prostory patří bezbariérovým bytům. Nad nimi 
kaskádovitě stoupají terasy, soukromí zajišťuje jejich pilovitý tvar.
A co všechno najdeme ve vnitrobloku? Nápadné jsou přístřešky na rodinné oslavy, 
piknikové stoly, dětská hřiště a zabezpečené kolárny s brankou, kam si mohou 
rezidenti uložit svá kola. Nechybí ani menší stromy a záhony lučního kvítí. Dvůr 
je z velké části zatravněný a protkaný cestičkami vedoucími ke všem stěžejním 
bodům.
Jelikož Etapa I tvoří samostatný blok, stejně tak jako etapa II, je jednoduché 
prokázat její samostatnou proveditelnost. garáže mají dva vjezdy a výjezdy v 
bočních ulicích. zařízení staveniště by se pak mohlo umístit na pozemku budoucí 
Etapy II. Při fázování Etapy I začínáme na jihovýchodní straně, pro 1. fázi může 
být zařízení staveniště umístěno na budoucím místě fáze 2.

architektonické řešení
S oblastí Čtyři Dvory jsou již delší dobu spojené velké stavitelské plány, náš 
koncept městského bloku by se stal výrazným městotvorným faktorem. My si ho dovo-
lujeme nazvat klasickým, používáme-li na něj jako měřítko potřeby 21. století.
Průčelí a ostatní boční fasády přivrácené k silnicím jsme pojali v nestárnoucím 
duchu. Používáme těžší vážnější materiály, vnějšek tedy kryje odvěká cihla a 
keramický obklad. Protože stěny směřující do polosoukromého dvora zatěžuje max-
imum balkónů a teras, volíme lehčí fasády. Neformální plech a dřevo, dvě kon-
trastní substance získávající si čím dál větší oblibu ve stavitelství veřejných 
objektů, přidávají vnitrobloku domáckou atmosféru.
I. Etapu jsme zkomponovali hned z několika typů domů, jež se v celém návrhu mohou 
opakovat.
Mimoto všechna obydlí mají přidělený sklepní kóji nebo zahradní domek. Některé 
byty také navíc obsahují komoru ve své dispozici.
Dvě podzemní podlaží obsahují parkovací dům s dvěma vjezdy z ulic Poručíka Von-
dráška a Nadporučíka Křečana.
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